
 
 
 

Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez WOKiSS (obowiązuje od 3 stycznia 2023 r.) 
 
 

Usługa Podstawowe usługi sieciowe Opłata 
"Pocztylion" 
 (PIAS-05-08) 

proste konto pocztowe POP3/SMTP. Do listów nie są dołączane żadne reklamy. 
Adres pocztowy w domenie  wokiss.pl   lub  domenie użytkowanej przez Zamawiającego. 

opłata miesięczna w 
zależności od ilości kont  

„MAX”  
– serwer wirtualny 
 

j.w. - wszystkie usługi sieciowe, WWW, ftp, ssh, telnet itd., prawo uruchamiania 
skryptów cgi obsługujących stronę www na swoim Kon cie - np. prowadzenie 
własnych baz danych (po uzgodnieniu z administratorem sieci),  serwer wirtualny, 
strona WWW o adresie w domenie użytkowanej przez Zamawiającego, 10 
dodatkowych kont poczty elektronicznej.  

instalacja - 600 zł 
opłata miesięczna - 138 zł 

  

„BIP“ 
- serwer wirtualny 
 

Obejmuje udostępnienie środowiska (systemu zarządzania treścią) do 
prowadzenia modułu Biuletyn Informacji Publicznej z zapewnieniem mechanizmów 
bezpieczeństwa informacji oraz archiwizacji danych. 

instalacja - 400 zł, 
opłata miesięczna – 80,50 zł 

  

„SAMORZĄDOWY 
PORTAL 
INFORMACYJNY SPI” 

 

Obejmuje: 
-   Samorządowy Serwis Informacyjny”, 
-   Powiatowy / Gminny: „Biuletyn Informacji Publicznej”, 
-   Biuro Obsługi Mieszkańca. 

Cena do uzgodnienia  
po określeniu zakresu 

informacyjnego SPI 

„BIULETYN 
INFORMACJI 
PUBLICZNEJ”  
 

Obejmuje utworzenie modułu do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 
zgodnego z wymaganiami rozp. MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie 
Biuletynu Informacji Publicznej, ze standardową grafiką, dedykowanym systemem 
zarządzania treścią,  przeszkoleniem administratora, bez migracji danych. 

1 500 zł 

Utworzenie BIP oraz 
migracja danych do 
nowego systemu CMS 
 

Obejmuje utworzenie BIP wraz z migracją danych  do nowego systemu 
zarządzania treścią (CMS). 

4 400 zł 

Modyfikacja SPI Obejmuje modyfikację zawartości merytorycznej SPI, opracowanie nowej szaty 
graficznej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Cena do uzgodnienia  
po określeniu zakresu  

i skali  zmian 
Opracowanie nowej 
szaty graficznej SPI, BIP 

Obejmuje opracowanie nowej szaty graficznej zgodnie z oczekiwaniami 
Zamawiającego. Cena do uzgodnienia 

SKR –  
system komunikowania się 
z radnymi 

Obejmuje wdrożenie mechanizmów komunikowania się Biura Rady z radnymi. 
Opłata roczna – 690 zł 

Wdrożenie modułu 
ANKIETA 

Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów do przeprowadzania 
ankiet  z możliwością definiowania ich treści. 700 zł 

Wdrożenie modułu 
FORUM DYSKUSYJNE 

Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów FORUM z 
możliwością moderowania wypowiedzi. 700 zł 

Wdrożenie modułu  
REJESTR UMÓW 

Obejmuje uruchomienie mechanizmów REJSTRU UMÓW  do wpisywania  
i modyfikacji zawieranych umów. (cena podana za wersję standardową). 

1 100 zł 
opłata miesięczna - 35 zł 

Opieka autorska – BIP Obejmuje nieodpłatne udostępnianie udoskonalonych wersji systemu BIP 
uwzględniających zmieniający się stan prawny i/lub potrzebę wprowadzenia 
nowych funkcjonalności oraz bieżące konsultacje. 

Opłata roczna  – 610 zł 

Opieka autorska – SPI Obejmuje nieodpłatne udostępnianie udoskonalonych wersji systemu zarządzania 
treścią (CMS) uwzględniających nowe funkcjonalności oraz bieżące konsultacje. Opłata roczna – 1020 zł 

 
 
Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu  (61) 847-54-22 lub pocztą elektroniczną – pias@wokiss.pl 
 

 


